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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 66η̋/2017 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 12-12-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 560/2017

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 12 του μηνό̋ Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ:
66007/8-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα
στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋) 2) Ελένη Καπουσίζογλου (αντιπρόεδρο̋-τακτικό μέλο̋) 3) Άννα
Γκρόζου (τακτικό μέλο̋) 4)Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) 5) Κωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋) 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) 3) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ και
4)Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋, εισηγήθηκε την ένταξη του Ε.Η.Δ. θέματο̋ του στην ημερήσια διάταξη και το
σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε την ένταξή και τη συζήτησή του ω̋ κατεπείγον.
Στη συνέχεια εισήγαγε το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα και αναφέρθηκε στο υπ΄ αριθμ. 66837/12-12-2017
έγγραφο του τμήματο̋ Προμηθειών τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Παρακαλούμε να εγκρίνετε την διάθεση πίστωση̋ για την εργασία του ανελκυστήρα στο κτίριο επί τη̋ οδού Ελ.
Βενιζέλου 123 & Μοναστηρίου στο Κερατσίνι, στο οποίο στεγάζονται οι κοινωνικέ̋ δομέ̋ που αφορούν στο
κοινωνικό συσσίτιο και κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου για το χρονικό διάστημα των (17) δέκα επτά μηνών
σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το ΠΔ 80/2016.
Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με :
1.Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Τι̋ διατάξει̋ τη̋ παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπω̋ προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20
του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 τη̋ παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπω̋ αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.
3536/2007.
5. Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
Η συνολική δαπάνη για την εργασία συντήρηση̋ του ανελκυστήρα του κτιρίου του Κοινωνικού Συσσιτίου
υπολογίζεται στο ποσό των 457,44 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. (24%) και από αυτό το ποσό των 26,91 €
βαραίνει πίστωση εξόδων έτου̋ 2017, το ποσό των 322,90 € για το έτο̋ 2018 και το ποσό των 107,63 € για το
έτο̋ 2019. Τα ποσά θα βαρύνουν τον Κ.Α. 15/6262.0021 αντίστοιχα στα έτη που αναφέρονται πιο πάνω.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο έλαβε
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1.Τα προαναφερθέντα έγγραφα
2. Τo άρθρο 72, του Ν. 3852/2010
3. Το Π.Δ.80/2016
4.Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
5. Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
6. Τι̋ διατάξει̋ τη̋ παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπω̋ προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20
του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 τη̋ παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
7.Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπω̋ αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.
3536/2007.
8. Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ έθεσε
το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωση̋ συνολικού ποσού 457,44 €, για την εργασία του ανελκυστήρα στο κτίριο
επί τη̋ οδού Ελ. Βενιζέλου 123 & Μοναστηρίου στο Κερατσίνι, στο οποίο στεγάζονται οι κοινωνικέ̋ δομέ̋ που
αφορούν στο κοινωνικό συσσίτιο και κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου για το χρονικό διάστημα των (17) δέκα
επτά μηνών.
Η συνολική δαπάνη για την εργασία συντήρηση̋ του ανελκυστήρα του κτιρίου του Κοινωνικού Συσσιτίου
υπολογίζεται στο ποσό των 457,44 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. (24%) και από αυτό το ποσό των 26,91 €
βαραίνει πίστωση εξόδων έτου̋ 2017, το ποσό των 322,90 € για το έτο̋ 2018 και το ποσό των 107,63 € για το
έτο̋ 2019. Τα ποσά θα βαρύνουν τον Κ.Α. 15/6262.0021 αντίστοιχα στα έτη που αναφέρονται πιο πάνω του
δημοτικού οικονομικού προϋπολογισμού 2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (560)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 13-12-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

2

